En omstart för Lunds kommun

Lundakvintettens budgetförslag för 2019-2021
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Inledning
Lunds kommun har mycket hög potential…
Lunds kommun har mycket goda förutsättningar bland annat tack vare ett fördelaktigt geografiskt
läge i Öresundsregionen med bra kommunikationer, ett anrikt och framgångsrikt universitet, ett
framstående universitetssjukhus och en välutbildad befolkning. Till detta kommer ett vitalt
föreningsliv med många engagerade eldsjälar, högteknologiska forskningsanläggningar i form av
Max IV och ESS, kunskapsintensiva näringar och sist men inte minst varierade boendemiljöer
med såväl stad som landsbygd. Listan kan göras lång och sammantaget vittnar de olika
framgångsfaktorerna om en kommun med mycket hög potential. Vi i Lundakvintetten vill bygga
vidare på Lunds många styrkor för att höja kommuninvånarnas livskvalitet och säkra en långsiktig
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.
…men står inför flera utmaningar
Lunds kommun står både som plats och som offentlig organisation inför betydande utmaningar.
Några konkreta exempel är Lunds kommuns omotiverat höga kostnader inom vissa områden,
svårigheten med kompetensförsörjning för välfärdsyrken och sjukfrånvaron bland vissa
yrkesgrupper. Här finns mycket kvar att göra.
Kommunalskatten ligger i dagsläget på en jämförelsevis hög nivå och kan ha negativ inverkan på
kommunens attraktionskraft. Ett hushåll i Lund där två vuxna tjänar vardera 25 000 kronor i
månaden betalar 11 438 kronor mer i skatt per år än om de hade bott i Kävlinge kommun
(beräknat genom Skatteverkets verktyg för skatteuträkning). Det är mer betydelsefullt att få fler
skattebetalare och hålla ned skattebördan än att ha högre skatter. Den ständiga
befolkningstillväxten ställer också krav på utbyggd samhällsservice och ett brett utbud av välfärd,
vilket i sin tur kräver att varje skattekrona kommer till maximal nytta och utnyttjas så effektivt
som möjligt.
Oförändrad skatt
En stabil och långsiktigt hållbar ekonomi och kostnadsutveckling är en grundförutsättning för
välfärdens finansiering. Detta gäller inte minst sett till den framtida demografiska utvecklingen.
Varje skattekrona ska användas kostnadseffektivt och ge maximal nytta. Den kommunala
utdebiteringen i Lund ligger idag på en alltför hög nivå. Ökade intäkter genom ännu en högre
skattesats är inte en framkomlig väg, i synnerhet inte med tanke på att Lunds kommun omges av
kommuner som gör sig mer konkurrenskraftiga med lägre skatter.
Lundakvintetten har även prövat att sänka skatten men funnit att detta inte är möjligt för 2019.
Mot denna bakgrund är kommunalskatten oförändrat 21,24 kronor. Den skattehöjning som
Socialdemokraterna och Miljöpartiet drev igenom med hjälp av Vänsterpartiet, Feministiskt
Initiativ och Sverigedemokraterna rivs alltså upp i Lundakvintettens förslag.
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Resultatmålet
Resultatet för 2019 uppgår till ca 0,5 % vilket är långt ifrån målet om 2 % vilket är
otillfredsställande. Det beror främst på en slösaktig rödgrön ekonomisk politik i flera års tid. För
de kommande åren planeras väsentliga resultatförbättringar.
Att långsiktigt budgetera så att ett överskott om 2 % uppnås är väsentligt för att säkerställa
kommunens långsiktiga soliditet, speciellt med tanke på de kraftiga investeringar som krävs under
den kommande tioårsperioden.
Trygghet och säkerhet är en fråga som blir allt mer angelägen, till och med i en förhållandevis
trygg kommun som Lund. Lundakvintetten vill därför vidta olika åtgärder för att
kommuninvånarna ska känna ökad trygghet. Upprätthållandet av lag och ordning vilar i första
hand på Polisen. Ändå behöver kommunen göra vad den kan för att bidra till att förebygga
otrygghet.
Företags- och innovationsklimatet är ytterligare ett kritiskt område att uppmärksamma. Lunds
kommun ligger illa till i tillgänglighetsmätningar avseende nåbarhet på telefon och mail.
Kommunen har under det rödgröna styret placerat sig dåligt i rankingar över företagsklimatet.
Lundakvintetten vill istället förbättra näringslivsklimatet genom en att underlätta för både
nyetablering och bistå alla befintliga företag i kommunen.
Sammanhållningen mellan stad och land måste också bli bättre än idag. Vi ser värdet i att hela
kommunen utvecklas. Kombinationen av stad och landsbygd är en styrka och därför måste vi
främja arbete inom kultur, fritid, näringsliv, byggande i hela Lunds kommun.
Tomma lador arvet efter de rödgröna
De rödgröna valde att presentera en budget för år 2019, med plan för år 2020 och 2021, som
trots en skattehöjning på 25 öre per intjänad hundralapp nästan helt saknar säkerhetsmarginaler.
Välskötta och stabila finanser är fundamentalt viktigt för en långsiktigt hållbar välfärd.
Marginalerna för oförutsedda händelser är näst intill obefintliga i den budget Socialdemokraterna
och Miljöpartiet fick igenom i Lunds kommunfullmäktige i juni 2018 med stöd av V, FI och SD.
Det rödgröna budgetförslaget innebär även att Lunds kommun slår i lånetaket våren år 2020, till
följd av investeringar och alltför låga budgeterade resultat. Den skenande skuldsättningen riskerar
att exponera Lunds kommun för kännbara räntekostnader den dag det nuvarande låga ränteläget
vänder uppåt. Vi inleder nu arbetet med att städa upp efter det förra styret. En åtgärd vi vidtar är
en extra effektivisering på ca 0,5% för ett antal olika nämnder (kommunkontoret, kultur- och
fritidsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden).
Lundakvintetten tar över och vill ge goda förutsättningar även för framtida generationers lundabor
Liberalerna, Moderaterna, Förnyalund, Centerpartiet och Kristdemokraterna är redo att föra
Lunds kommun i en annan riktning. Lundakvintetten visar med den här väl avvägda och
framtidsinriktade budgeten att vi vill ta ansvar för kommunen och ge framtida generationers
lundabor en god välfärd genom en stark ekonomi. Lunds kommun har en fantastisk potential och
med ett nytt styre och en ny politisk vision som sätter medborgarna och en fungerande välfärd i
första rummet är möjligheterna näst intill oändliga.
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Lundakvintetten i Lunds kommun vill fortsätta verka för valfrihet och mångfald inom bland
annat skola och äldreomsorg eftersom vi anser att det utvecklar verksamheterna och leder till
högre kvalitet inom välfärden. Enskilda aktörer ska även i framtiden utgöra positiva alternativ till
kommunens verksamheter. Vi vill ha ett varierat byggande med blandade upplåtelseformer så att
boendemiljöerna i kommunen blir trivsamma, socialt hållbara och attraktiva. Stadskärnan ska vara
levande, ren och tillgänglig, samtidigt som hela kommunen ska få del av kultur- och fritidsutbud,
ha goda kommunikationer och social service.
Företagsklimatet ska förbättras genom att kommunen blir mer tillgänglig och att kommunens
service och vägledning för entreprenörer och etablerade företag blir ännu bättre. Det är en
strategiskt viktigt fråga att få fram verksamhetsmark i tillräcklig utsträckning för att möjliggöra
företagsetableringar såväl i Lunds stad som i övriga delar av kommunen.

Lundakvintettens satsningar och viljeinriktningar
Kommunstyrelsen
Bättre näringslivsförutsättningar i Lunds kommun
2 miljoner kronor för att stärka förutsättningarna för Lunds kommuns näringslivsarbete i hela
kommunen. I detta kan till exempel ”en väg in” för näringsidkare och bildandet av ett
näringslivsbolag i partnerskap med andra relevanta aktörer. Lundakvintetten avser att även
framgent förstärka Lunds viktiga näringslivsarbete; exempelvis för mer satsningar på företagande
i de östra kommundelarna och för att Lunds kommun ska klättra i rankingar över kommuners
företagsklimat. En anledning till varför Lundakvintetten prioriterar näringslivsfrågor är helt enkelt
att fler och större välmående företag skapar fler arbetstillfällen. Det i sin tur gör att resurserna till
vår gemensamma välfärd växer.
Ökad trygghet i ”C-triangeln”
2 miljoner kronor ska gå till trygghetsskapande åtgärder i den så kallade ”C-triangeln” i centrala
Lund (Knut den Stores Torg, Clemenstorget, Bantorget). Det handlar bland annat om
förordnade ordningsvakter med syfte att öka tryggheten men också om förebyggande arbete.
Ökad trygghet i hela kommunen
2 miljoner kronor ska gå till trygghetsskapande åtgärder på andra platser runt om i kommunen,
till exempel utvidga märk-DNA till fler delar av kommunen för att minska antalet inbrott och
inbrottsförsök i bilar och bostäder.
KS till förfogande bl a minskad sjukfrånvaro
5 Miljoner kronor ska reserveras under kommunstyrelsen för att bland annat förebygga
sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare. I nuläget är situationen ohållbar och förutom
individuellt lidande för den enskilde medför den höga sjukfrånvaron kostnader för Lunds
kommun.
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Framtida hyresökning S Sandby bibliotek
650 000 kronor ska gå till att täcka den ökade hyreskostnaden för biblioteket i Södra Sandby.
Rådhuset som politiskt centrum
Den politiska ledningen ska inte isoleras högst upp i ett anonymt kontorshus med anonym entré
från baksidan. Den politiska ledningen och de högsta tjänstemännen ska som tidigare arbeta på
Lunds Rådhus vid Stortorget, där de lätt kan nås av lundaborna. Dessutom vore det historielöst
att flytta kommunalråden från Lunds sedan många år politiska centrum. För återflytten till
Rådhuset avsätts 600 000 kronor årligen.
Projekt bättre arbetsformer och effektivitet
För att bibehålla och öka kvaliteten i den service som kommunen erbjuder medborgare och
företag – utan att höja skatten – krävs målmedvetet och kontinuerligt effektiviseringsarbete. Det
gäller att dra bättre nytta av medarbetarnas kompetens och erfarenheter, kreativitet och
engagemang i lämpliga former. Även digitalisering öppnar för nya, kostnadseffektiva möjligheter.
För detta avsätts en miljon kronor.
Utredning nedgrävning av järnvägen
Fler järnvägsspår genom Lund måste innebära att järnvägen ska gå genom en tunnel. Vi vill att
Lunds kommun själv finansierar en förstudie, som ska påbörjas under år 2019, för att utreda
förutsättningarna och intäkter respektive kostnader för en framtida järnvägstunnel. Vi menar att
potentiella exploateringsintäkter kan utgöra en betydande del av finansieringen av tunnelbygget
när mark i Lunds centrum görs tillgänglig för bostäder, kontor och andra verksamhetslokaler. För
detta avsätts 2,5 miljoner kronor för 2019 och lika mycket för 2020.
Byggnadsnämnd
Inrättande av ett skönhetsråd
Ett skönhetsråd tillskapas för att vara rådgivare åt kommunens nämnder i frågor som rör den
fortsatta planeringen och utvecklingen av Lunds stad, de östra tätorterna och landskapet utanför
den täta bebyggelsen. Rådet ska ha bred sammansättning och bidra med rådgivande synpunkter t
ex på planer för nytt byggande ur arkitektonisk och estetisk synvinkel. Förutom att vara
rådgivande, kan rådet själv lyfta frågor inom sin domän och därmed fungera fristående. Det kan
till exempel handla om möbleringen i stadsrummet, offentliga konstverk, estetiskt särskilt
värdefulla byggnader eller kulturhistoriskt intressanta stads- och landskapsmiljöer. För detta
avsätts 300 000 kronor årligen.
Teknisk nämnd
Den kommande mandatperioden vill vi bland annat verka för att utveckla cykelvägar i och mellan
kommunens olika delar.

5

Ökat vägunderhåll (vägdkador t ex) drift
1 Miljoner kronor ska gå till driftkonsekvenser av investeringar i ökat vägunderhåll. Idag är en del
av kommunens vägar i uselt skick. Detta vill vi åtgärda genom att skapa ekonomiskt utrymme i
tekniska nämnden för väginvesteringar motsvarande 13 miljoner kronor per år.
Underhållsskulden är drygt 70 miljoner kronor. På de tre åren Lundakvintettens budget gäller
(2019-2021) halveras denna skuld.
Ökad tillgänglighet i centrum
0,5 miljoner kronor ska användas till att öka tillgängligheten i centrum. Det kan exempelvis
handla om att få fram fler cykelställ runt om i kommunen eller att avlägsna onödiga hinder.
Ökad satsning på park och gatuunderhåll
1,76 miljoner kronor ska gå till att förbättra park- och gatuunderhållet genom exempelvis
renhållning.
Kultur- och fritidsnämnd
Vi vill se till att den av kommunfullmäktige beslutade musikchecken blir verklighet enligt
förslagets ursprungliga intentioner. Målsättningen är att musikchecken ska kunna användas av alla
barn och ungdomar som vill lära sig att spela ett instrument. Syftet är att korta köerna till
musikundervisning, köer som i vissa fall är oacceptabelt långa. Det ska vara möjligt att vända sig
till ackrediterade leverantörer utanför Kulturskolan. Lundakvintetten värnar samtidigt
kommunens framgångsrika kulturskola.
Skrylle är ett natur- och rekreationsområde som ligger oss i Lundakvintetten varmt om hjärtat. Vi
vill utveckla området och att det ska finnas god tillgänglighet både med kollektiva färdmedel och
tillräckligt med parkeringsplatser. Vi vill även att området hålls rent och fint samt att
Skryllegården fortsätter vara en naturlig mötesplats för motionärer, barnfamiljer och andra
besökare som vill njuta av de fantastiska omgivningarna.
Vi kommer också att verka för att det blir nya omklädningsrum på Tornavallen i Torna Hällestad
och Ekevallen i Genarp. Vi kommer att arbeta för att omklädningsrummen vid övriga
anläggningar ses över för eventuella förbättringar. Dessutom ska vi på sikt också satsa på skejt i
byarna. Lundakvintetten anser att det är betydelsefullt med likvärdiga förutsättningar oberoende
av var i kommunen man har valt att bosätta sig.
Föreningarnas Hus- fortsättning
Civilsamhället står för en betydelsefull del av demokratin och utgör en viktig del av
samhällsutvecklingen. Där skapas tillit, engagemang, bildning och viktiga mellanmänskliga
kontakter. Det är bra för folkhälsan och för omställningen till ett hållbart samhälle.
Lundakvintetten vill att det civila samhället ska stärkas och involveras ytterligare för att ta vara på
medborgarnas engagemang.
Föreningarnas Hus är en verksamhet som erbjuder kontors- och möteslokaler åt ideella
föreningar. Verksamheten drivs av föreningen Föreningarnas Hus i Lund med hjälp av stöd från
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Lunds kommun. Lundakvintetten vill att kultur- och fritidsnämnden även i fortsättningen ska ge
stöd till Föreningarnas Hus och att detta ska finansieras inom den ram som tilldelats.
Uppdrag: Förstudie konserthus i Lund
Lund har ett mycket stort och kreativt musikliv med en mängd körer, orkestrar och musikgrupper
som uppmärksammas även långt utanför landets gränser. Traditionellt är medborgarna i Lund
stora kulturkonsumenter. En klar brist i stadens kulturutbud är avsaknaden av en större
konsertlokal. Lundakvintetten vill genom en förstudie undersöka möjligheterna för en centralt
beläget konsertlokal för att möta detta behov. Placeringen i centrum kan få betydelse för det
lokala näringslivet och då särskilt för vitaliseringen av handeln, restauranglivet och
besöksnäringen i stort.
Uppdrag: Lund – Ordets stad
Stadshallen kommer att kunna utvecklas som ett nav i kulturidkandet i Lund. Under den just
påbörjade renoveringen av Stadshallen fungerar redan en politiskt tillsatt styrgrupp. I
styrgruppens uppdrag ska ingå att överväga Stadshallen som ett litteraturens hus, där författare,
akademiska institutioner, författarskolan i Lund och bokförlag med flera skulle kunna prägla
mycket av verksamheten och bidra till att uppmärksamma Lund som Ordets stad i Sverige. Dessa
verksamheter samsas lätt med att Stadshallen kan utvecklas som konstmuseum för
Lundakonstnärer samt som lokal för musikverksamheter i det mindre formatet.
Socialnämnd
Lundakvintetten vill motverka hemlöshet, barnfattigdom och jobba med förebyggande insatser.
Vi ser även en potential till minskade kostnader för försörjningsstöd, till exempel genom större
krav, noggrannare bedömningar och bättre uppföljning. Dessutom kan digitalisering göra att
arbetstid frigörs till att i större utsträckning fokusera på att fler ska få egen försörjning istället för
att vara bidragsberoende.
Minskad resurs för EU-medborgare
+ 0,35 miljoner kronor ska sparas in genom att halvera de resurser som idag finns avsatta för att
bistå EU-medborgare. För Lundakvintetten är det viktigt att det finns tillfällig och akut hjälp att
få när det är kallt på vintern, men kommunens roll bör successivt minska.
Netto flykting (Anpassning till reell kostnad)
10 miljoner kronor går till att kompensera socialnämnden för de åtaganden kommunen är ålagd
enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att nämnden arbetar för att den statliga ersättning som
utgår ska täcka kostnader för flyktingmottagandet.
Vård- och omsorgsnämnd
Välfärdsteknologi
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1 miljon kronor går till förstärkt arbete med välfärdsteknologi. Det finns mycket att vinna på att
komma längre på det välfärdsteknologiska området. Denna resurs kan användas för olika projekt
och projektledning inom vård- och omsorgsförvaltningen som ska syfta till att öka kvalitén för
brukarna och förbättra arbetsmiljön.
Uppdrag: Kartläggning av tillgång och efterfrågan på boende för äldre
Målet är att ingen Lundabo över 85 års ålder ska nekas rätten och möjligheten att flytta från
ordinärt boende till en bostad med högre trygghets- och servicenivå. Förvaltningen ska utreda
vilka olika boendeformer som efterfrågas och i vilken mån dessa boendeformer tillgodoser
behovet för äldre personer. I uppdraget ingår också att beskriva hur andra kommuner varit
framgångsrika med ett bättre serviceinnehåll på detta område.
Utbildningsnämnd
Prioritering av elevhälsa inom nämnden
2 miljoner kronor ska gå till att stärka elevhälsan på gymnasieskolorna. I huvudsak handlar detta
om att öka tillgängligheten till bland annat skolsköterska, kurator och andra viktiga
stödfunktioner som kan stödja eleverna. Stress och psykisk ohälsa ökar bland skolelever och
Lundakvintetten tycker att det är viktigt att avsätta resurser för att komma till rätta med
situationen. Skolpengen och betalningar från andra kommuner som har elever i Lund gör att
summan blir ungefär 6 miljoner kronor.
Rättvisa löner, ta bort gapet efter Lärarlönelyftet
Lundakvintetten i Lund vill tillse att alla duktiga och erfarna pedagoger som uppfyller kriterierna
för Lärarlönelyftet ska få sin rättvisa löneökning. För detta ändamål avsätter Lundakvintetten 5
miljoner kronor för 2019 och 10 miljoner kronor för 2020. De medel som den rödgröna
regeringen skickade ut till de svenska kommunerna räckte inte på långa vägar till ändamålet.
Många pedagoger som uppfyllde kriterierna fick ingen löneökning. Lundakvintetten i Lunds
kommun vill på detta vis också bidra till att läraryrkets status höjs.
Uppdrag: Minska kön till SFI genom alternativ
Lundakvintetten är av uppfattningen att kön till SFI.-undervisningen i kommunen är onödigt
lång, vilket försvårar integrationen. Genom att vända sig till fler aktörer kan Lunds kommun
eventuellt minska kön till svenskundervisningen. En väl fungerande SFI-undervisning förbättrar
integration och möjligheten till egen försörjning.
Byggnadsvårdsutbildning
Lunds stad och de östra tätorterna kännetecknas av en varierad äldre bebyggelse från olika
tidsepoker, vilket ger den byggda miljön en unik karaktär av nutid och dåtid. För att behålla våra
äldre byggnader i gott skick - både funktionellt och estetiskt - krävs kunniga hantverkare med
både praktiska kunskaper och teoretiska insikter i byggnadsvård.
En byggnadsvårdsutbildning i Lund på gymnasienivå kan hantera dagens brist på hantverkare
med relevant yrkeskunnande kunskap. Efterfrågan i landet är stor på hantverkare med kännedom
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om äldre byggnadsmaterial och vår tids byggnadsteknik. En byggnadsvårdsutbildning (eventuellt i
visst samarbete Kulturen i Lund (Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige) kan bidra till
praktisk kunskap om hur äldre hus bäst fungerar i Lund och Skåne. Detta är en fråga vi kommer
att återkomma om i nämnden.

Barn- och skolnämnd
Prioritering av elevhälsa inom nämnden
4 miljoner kronor ska, i likhet med motsvarande resurs till utbildningsnämnden, gå till att stärka
elevhälsan på förskolor och grundskolor genom ökad tillgänglighet till skolsköterskor, kuratorer
med mera.
Pilotprojekt om lärarnas avlastning
0,5 miljoner kronor (2019) och 1 miljon kronor (2020) vill vi ska gå till ett 2-årigt pilotprojekt där
två skolor får ansöka om att delta. Det innebär att särskild personal anställs för att sköta
uppdraget som skolassistent. På så vis avlastas pedagogerna. Assistenterna kan exempelvis arbeta
med rastvaktande, mentorskap och administrativa uppgifter. Pilotprojektet, där två skolor har
möjlighet att delta, utvärderas efter två år.
Rättvisa löner, ta bort gapet efter Lärarlönelyftet
Lundakvintetten i Lund vill tillse att alla duktiga och erfarna pedagoger som uppfyller kriterierna
för Lärarlönelyftet ska få sin rättvisa löneökning. För detta ändamål avsätter Lundakvintetten 7
miljoner kronor för år 2019 och 14 miljoner kronor för år 2020. De medel som den rödgröna
regeringen skickade ut till de svenska kommunerna räckte inte på långa vägar till ändamålet.
Många pedagoger som uppfyllde kriterierna fick ingen löneökning. Lundakvintetten i Lunds
kommun vill på detta vis också bidra till att läraryrkets status höjs.
Satsning på förskola och F-3
9 miljoner kronor ska gå till kvalitetssatsningar inom förskolan och årskurserna F-3, till exempel
till att minska storleken på barngrupperna inom förskolan. För 2019 är det en halvårseffekt och
från 2020 blir det 16 miljoner kronor årligen.
Servicenämnd
Minskad kostnad för inköp av ekologisk mat
Lundakvintetten vill att Lunds kommun ska sträva efter att vara ledande inom miljö- och
klimatfrågor. Vi ska göra det enkelt för våra kommuninnevånare att leva klimatsmart. Men vi
behöver göra en översyn av nuvarande målsättning om 100% ekologisk mat och revidera denna
del av LundaEko. Det finns andra faktorer att ta hänsyn till, exempelvis närodlade produkter.
Lundakvintetten vill därför budgetera för mindre kostnader för ekologisk mat. För detta ändamål
sparar vi 4 miljoner kronor.
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Lämna Fair Trade City
Lund är en kommun som länge engagerat sig för rättvis handel och etisk konsumtion.
Lundakvintetten är fortsatt positiv till rättvisemärkta produkter, men anser att det är slöseri med
skattepengar att betala för just denna märkning och att öka inköpen av just detta varumärke.
Certifieringen kräver onödigt stora resurser från verksamheter som redan pågår. Dessutom finns
det gott om studier som pekar på att vanliga arbetare i utvecklingsländer inte alls gynnas av
märkningen. Genom att Lund lämnar Fair Trade City sparas 200 000 kronor årligen.
Uppdrag; Anpassning av skollokaler för övernattning
Servicenämnden får i uppdrag att inom befintlig ekonomisk ram undersöka möjligheten att
anpassa vissa skollokaler för övernattning.
Finansiering
Minskad drift efter lägre investeringstakt
En lägre investeringstakt medför i sin tur lägre driftkonsekvenser på + 24 miljoner kronor för år
2020. Lundakvintetten tror inte att Lunds kommun har möjlighet att investera 1,4 miljarder
kronor på ett år och föreslår därför en lägre och mer realistisk investeringsram (1 miljard kronor
årligen).
Ökad utdelning Kraftringen AB
Redan idag delar Kraftringen AB ut medel till sina ägare. En ökad utdelning från Kraftringen AB
från 2020 på + 20 miljoner kronor hjälper att finansiera budgeten och håller sig samtidigt inom
den avtalade gränsen för hur stor andel av vinsten bolaget ska dela ut (maximalt 55 %).
Ökad utdelning LKF AB för bostadssociala ändamål
Eftersom Lunds kommun redan idag genomför insatser som faller inom ramen för
bostadssociala ändamål (se särskild utredning av socialförvaltningen, diarienummer KS
2017/0969) är det rimligt att dessa existerande åtgärder och insatser delvis finansieras genom
utdelning från LKF AB. Möjligheten att använda allmännyttans vinst för detta ändamål regleras i
§ 5 i Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. LKF AB:s vinst för år 2017
låg på drygt 108 miljoner kronor, varav drygt 1,3 miljoner kronor delades ut till ägaren. Vi vill
höja denna utdelning så att effekten i kommunens budget blir ytterligare 20 miljoner kronor för
2019 och därefter 15 miljoner kronor för åren 2020 och 2021.
Ökad utdelning LKP AB
Det är rimligt att Lunds kommuns parkering AB bidrar med ytterligare 1 miljon kronor i
utdelning årligen. År 2018 delade bolaget ut drygt 85 kkr till ägaren.
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Översikt över skattesatser år 2018, kommuner i Skåne

Kommun

Summa,
inkl.
kyrkoavgift

Summa,
exkl.
kyrkoavgift

Kommunal- Landstings- Begravningsskatt
skatt
avgift
Kyrkoavgift

OSBY
HÖÖR
BROMÖLLA
KRISTIANSTAD
MALMÖ

34.232
33.992
33.692
33.722
32.952

33.192
32.812
32.692
32.392
32.172

22.26
21.88
21.76
21.46
21.24

10.69
10.69
10.69
10.69
10.69

0.242
0.242
0.242
0.242
0.242

1.04
1.18
1.00
1.33
0.78

LUND

33.172

32.172

21.24

10.69

0.242

1.00

HÖRBY
ÖSTRA GÖINGE
BJUV
HÄSSLEHOLM
SJÖBO
PERSTORP
KLIPPAN
SVALÖV
TOMELILLA
TRELLEBORG
ESLÖV
SIMRISHAMN
SKURUP
ÅSTORP
SVEDALA
LANDSKRONA
ÄNGELHOLM
BÅSTAD
HELSINGBORG
YSTAD
BURLÖV
HÖGANÄS
LOMMA
STAFFANSTORP
ÖRKELLJUNGA
KÄVLINGE
VELLINGE

33.142
33.142
32.872
33.172
33.112
32.942
32.832
32.942
32.862
32.712
32.762
32.872
32.662
32.652
32.092
32.202
32.562
32.492
32.172
32.212
31.872
31.682
31.652
30.942
31.112
30.512
30.232

32.012
31.922
31.922
31.892
31.852
31.742
31.682
31.672
31.542
31.532
31.472
31.442
31.352
31.222
31.172
31.172
31.172
31.162
31.142
31.042
31.022
30.662
30.572
30.072
29.992
29.442
29.432

21.08
20.99
20.99
20.96
20.92
20.81
20.75
20.74
20.61
20.60
20.54
20.51
20.42
20.29
20.24
20.24
20.24
20.23
20.21
20.11
20.09
19.73
19.64
19.14
19.06
18.51
18.50

10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69

0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242

1.13
1.22
0.95
1.28
1.26
1.20
1.15
1.27
1.32
1.18
1.29
1.43
1.31
1.43
0.92
1.03
1.39
1.33
1.03
1.17
0.85
1.02
1.08
0.87
1.12
1.07
0.80
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